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לג.
ואין חותכין אותו בין בדבר שהוא משום שבות ובין בדבר שהוא משום לא תעשה.▀>

משום שבות ־ מגלא▀לג.

לא תעשה ־ סכינא.▀לג.

השתא משום שבות אמרת לא, לא תעשה מיבעיא?¿לג.

זו ואין צריך לומר זו קתני.!◊לג.

אבל אם רצה ליתן לתוכו מים או יין יתן.▀>לג.

מים או יין ־ אין, מי רגלים ־ לא.▀לג.

מתניתין מני ־ אבא שאול היא.▀לג.

מים או יין ־ מותר, כדי לצחצחו, מי רגלים ־ אסור, מפני הכבוד.דתניא, אבא שאול:▀▀◊לג.

אין מעכבין את התינוקות מלתקוע.▀>לג.

הא נשים ־ מעכבין.¿לג.

אין מעכבין לא את הנשים ולא את התינוקות מלתקוע ביום טובִ והתניא:▀¿◊לג.

לא קשיאֹ הא ־ רבי יהודה, הא ־ רבי יוסי ורבי שמעון.אביי:!לג.

(ויקרא א) דבר אל בני ישראל ־ בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות, דברי רבי יהודה.דתניא:[רבי יהודה]♦▀!◊לג.

נשים סומכות רשות.רבי יוסי ורבי שמעון:♦▀!◊לג.

אבל מתעסקין בהם עד שילמדו.▀>לג.

אפילו בשבת.רבי אלעזר:▀◊לג.

מתעסקין בהן עד שילמדו, אפילו בשבת.תני נמי הכי:▀לג.

ואין מעכבין התינוקות מלתקוע בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב.▀◊לג.

ֹ ¿לג. הא גופא קשיא

מתעסקין בהן עד שילמדו ואפילו בשבתאמרת:▀¿◊לג.

אלמא לכתחלה אמרינן תקעו¿לג.

אין מעכביןוהדר תנא:▀¿◊לג.

עכובא הוא דלא מעכבין. הא לכתחלה ־ לא אמרינן תקעוִ ¿לג.

לא קשיאֹ כאן ־ בקטן שהגיע לחינוך, כאן ־ בקטן שלא הגיע לחינוך.!◊לג.

לג:
והמתעסק לא יצא.▀>

הא תוקע לשיר ־ יצא.▀לג:

לימא מסייע ליה לרבא¿◊לג:

התוקע לשיר יצא.דאמר רבא:▀¿◊לג:

דלמא תוקע לשיר ־ נמי מתעסק קרי ליה.!◊לג:

והשומע מן המתעסק לא יצא.▀>לג:
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אבל השומע מן המשמיע לעצמו, מאי ־ יצִא לימא תיהוי תיובתיה דרבי זירא.¿לג:

דאמר ליה רבי זירא לשמעיה: איכוון ותקע ליִ [רבי זירא]▀¿◊לג:

דלמא איידי דתנא רישא מתעסק, תנא סיפא נמי מתעסק.!◊לג:

לג:
מ

סדר תקיעות: שלש של שלש שלש.▀

שיעור תקיעה כשלש תרועות, שיעור תרועה כשלש יבבות.▀לג:

תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים ־ אין בידו אלא אחת.▀לג:

מי שבירך ואחר כך נתמנה לו שופר ־ תוקע ומריע ותוקע שלש פעמים.▀לג:

כשם ששליח צבור חייב ־ כך כל יחיד ויחיד חייב.[ת"ק]♦▀לג:

שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתן.רבן גמליאל:♦▀לג:

שיעור תקיעה כתרועהִ והתניא:▀¿לג:

תנא דידן קא חשיב תקיעה דכולהו בבי, ותרועות דכולהו בבי. תנא ברא ־ קא חשיב חד בבא, ותו לא.אביי:!◊לג:

שיעור תרועה כשלש יבבות.▀>לג:

שיעור תרועה כשלשה שבריםִ והתניא:▀¿◊לג:

אביי:!לג:
בהא ודאי פליגי, דכתיב (במדבר כט) יום תרועה יהיה לכם, ומתרגמינן: יום יבבא יהא לכון. וכתיב באימיה 

דסיסרא (שופטים ה) בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא.

גנוחי גנחמר סבר:[תנא דמתניתין]♦▀!◊לג:

ילולי יליל.ומר סבר:[תנא דברייתא]♦▀!◊לג:

מנין שבשופרתנו רבנן:^▀◊לג:

תלמוד לומר (ויקרא כה) והעברת שופר תרועה!▀◊לג:

אין לי אלא ביובל, בראש השנה מנין?¿▀לג:

!▀◊לג:
תלמוד לומר בחדש השביעי, שאין תלמוד לומר בחדש השביעי, ומה תלמוד לומר בחדש השביעי ־ שיהיו 

כל תרועות של חדש שביעי זה כזה.

ומנין שפשוטה לפניה^▀לג:

תלמוד לומר והעברת שופר תרועה.!▀◊לג:

ומנין שפשוטה לאחריה^▀לג:

תלמוד לומר תעבירו שופר.!▀◊לג:

ואין לי אלא ביובל, בראש השנה מנין¿▀◊לג:

!▀◊לג:
תלמוד לומר בחדש השביעי, שאין תלמוד לומר בחדש השביעי, ומה תלמוד לומר בחדש השביעי שיהו כל 

תרועות החדש השביעי זה ־ כזה.
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